
Caro (bem caro) repórter da agência de suposto “fact-checking” Aos Fatos, 

Confessamos curiosidade ao nos abordar sobre o título da matéria “Condado da Virgínia 
deu 100 mil votos a mais a Biden ‘acidentalmente’”, afirmando que “[o] título da nota 
não informa que o erro cometido na apuração do condado de Fairfax foi corrigido, como 
inclusive o próprio texto informa em seu primeiro parágrafo” (sic). Gostaríamos de tirar 
algumas dúvidas: 
  

1) Quem ensinou jornalismo ao senhor? Não ensinaram ao senhor o conceito de 
manchete? 

2) A notícia no caso é o Condado de Fairfax ter dado cerca de 100 mil votos a mais 
para Biden. Apenas um desdobramento da notícia é terem corrigido e darem uma 
desculpa amarela depois. Por que o senhor, ou seus superiores, querem fazer lobby 
para que demos destaque a um suposto “atenuante”, em uma fraude que atenta 
contra a tal “democracia” que os senhores adoram dizer que defendem? 

3) Os senhores vieram até nós reclamando de uma informação VERDADEIRA. Por 
que então nos abordam?  

4) O que haveria de “desinformação” em uma informação VERDADEIRA, cujo 
desdobramento é apresentado até mesmo ao leitor que não clicou em nossa 
matéria? Só porque não pega bem para a esquerda?  

5) Forçar-nos a trocar o título para diminuir o foco na fraude e acender holofotes para 
supostos atenuantes é exatamente o que qualquer estudioso sobre o assunto 
chamaria de desinformação. Os senhores são praticantes de desinformação? 

6) O próprio título da matéria traz a palavra “acidentalmente” entre aspas, indicando 
dois dos usos mais conhecidos das aspas: a ironia (alguém leva tal desculpa dada a 
sério? os senhores levam?) e a citação.  
Ou seja, qualquer pessoa com um QI acima do de um chimpanzé percebe não 
apenas que uma fraude foi feita pró-Biden, como já damos até a desculpa que foi 
dada após a fraude ter sido descoberta. Estão todos os elementos ali: o que, quem, 
onde, como, quando, por quê. O senhor sabe quais são os usos consagrados das 
aspas? 
Se querem que troquemos o título, a preocupação dos senhores não é com fatos 
(com os quais trabalhamos), mas com edição, querendo forçar-nos, em e-mail 
ameaçador, a nos prejudicar se não dermos a notícia da forma como gostariam – a 
saber, passando pano para uma fraude na democracia feita pelo candidato (e ainda 
candidato) Democrata Joe Biden. O problema dos senhores é com algo “falso” que 
postamos, ou com uma notícia VERDADEIRA que não passe pano para um golpe 
em curso a favor de Joe Biden? 

7) Caso sejamos monitorados, devassados e tenhamos nossa liberdade de imprensa 
colocada em xeque pelos senhores, gostaríamos de saber como será nosso trabalho 
sendo monitorados pelo Ministério da Verdade do 1984 virtual dos senhores.  
Por exemplo, se quiséssemos noticiar que Joe Biden fez um discurso no qual diz: 
“Eu tenho pernas peludas que ficam loiras no sol. As crianças costumavam entrar 
na piscina e passar a mão nas minhas pernas para que os pêlos ficassem lisos. Só 
para verem os pêlos enrolando novamente. E vejam só. Eu aprendi sobre baratas, 
aprendi sobre crianças pulando no meu colo. Amo crianças pulando no meu colo”.  
Como poderíamos noticiar este discurso VERDADEIRO de acordo com suas 
diretrizes pró-Biden? Poderiam nos ajudar a não sermos censurados? Qual 
atenuante passa-pano está de acordo com as diretrizes da Aos Fatos? 

8) Acaso os senhores sabem o que é mesmo desinformação? Há diversos estudos sobre 
o tema, os melhores deles de ex-espiões dissidentes soviéticos, que revelaram ao 
Ocidente como funciona o Agitprop e a dezinformatsiya. À guisa de exemplo, temos 
Yuri Bezmenov (já sob o pseudônimo Tomas Schuman), Ladislav Bittman (que 



atuou inclusive para a esquerda brasileira) ou Ion Mihai Pacepa, além dos estudos 
sobre o silenciamento de opiniões e informações necessárias ao grande público, como 
o grande clássico “Espiral do Silêncio”, de Elisabeth Noelle-Neumann. Os 
senhores percebem que estão cometendo exatamente a mesma desinformação e 
manipulação da opinião pública do que agentes do maior totalitarismo genocida do 
planeta? Sabem que os agentes de desinformação também tentavam transformar 
notícias negativas em positivas, usando-se do mesmíssimo expediente deste e-mail? 

9) Como um adendo a 7), notamos que o site dos senhores repete quatro vezes na 
página inicial que fatos verdadeiros, no dizer dos senhores, “não provam fraude” 
nas eleições (devem ser apenas “erros” ou “acidentes”, todos favorecendo Joe 
Biden por mera coincidência). Provariam o quê? Apenas coincidências atrapalhadas? 
Por que tratam como “desinformação” informações VERDADEIRAS? 

10) Ainda como adendo a 7) e 8), não há nenhum suposto “fact-checking” sobre 
mentiras que favorecem a esquerda. Os senhores, em seus perfis no Twitter e 
Facebook, defendem claramente a extrema esquerda. Por que os senhores podem 
ser chamados de “agência de fact-checking”, ainda mais “independente”, sendo que 
são partidários?  

11) Por que se incomodaram tanto com um fato VERDADEIRO que desfavorece o 
seu candidato, a ponto de nos enviar um e-mail para fazer pressão para que 
passemos pano para algo nitidamente perigoso à democracia? 

12) Os senhores não se incomodam com “erros” e “acidentes” em contagens de votos 
que favoreçam a esquerda? 

13) Se os senhores querem que editemos um título para passar pano para uma fraude, 
não seria de bom alvitre nos convidar mais diretamente para trabalhar para a 
campanha de Joe Biden?  

14) Como adendo a 12), não seria mais educado nos perguntar se queremos trabalhar 
para Joe Biden antes disso, ao invés de nos pressionar? Que tal já chegar com o 
dinheiro nas mãos? 

15) Os senhores trabalham para Joe Biden? Quem financia os senhores? Organizações 
ligadas ao Partido Democrata, ou que lucram com a sua vitória? 

16) Como a agência de suposto fact-checking Aos Fatos reagiria se um único dos tais 
“acidentes” e “erros” favorecesse o candidato Donald Trump? 

17) Temos notado que os senhores não informam à Justiça qual o seu endereço. 
Poderiam informá-lo por honestidade? Do que uma agência de suposto e auto-
intitulado “fact-checking” tem medo? Seria porque não fazem checagem de fatos, e 
sim, como acabaram de fazer, checagem de narrativas que desfavoreçam seu 
candidato e acabem denunciando fraudes que os senhores preferem que não sejam 
noticiadas? 

  
No mais, reafirmamos que os senhores não têm o menor direito de se meter em escolhas 
editorais de títulos de sites dos quais os senhores não são donos, muito menos de títulos 
verdadeiros, que já contêm até mesmo as informações que pedem. Lembramos, inclusive, 
que o subtítulo da dita nota já dá conta da informação que querem destacar, e antes mesmo 
de se clicar na notícia já é possível ler o seu subtítulo. Assim, por que diabos querem nos 
envolver em uma reportagem sobre uma suposta “desinformação”? 
A agência Aos Fatos não está lidando com, ehrr, fatos, mas sim com editoria para favorecer 
a extrema esquerda. Trata com desrespeito cidadãos brasileiros expressando visões 
verdadeiras. Não reconhecemos seu auto-atribuído “direito” de dizer o que é verdadeiro 
ou falso, fazendo lobby e colocando pechas em quem discorde politicamente de sua visão 
extremista e radical de mundo, imitando o Agitprop soviético. 
Caso insistam em citar nosso nome ou o de nosso site em uma matéria sua, queremos a 
íntegra deste e-mail incluído na dita “reportagem”. 



Atenciosamente, 

Flavio Morgenstern 
Editor-chefe do Senso Incomum 
Um site que combate a mentira com argumentos e verdade, e não com a censura.


